
Bikbergerbos

Consequenties

van de aanleg van een

weg

De aantallen vogels splitntan wij in vogels in het naaldhout en vogels

in het loofhout.

Hoe zeer wij allemaal hopen dat de geplande weg door het Bikbergerbos

er niet zal komen, is dacht ik langzamerhand wel duidelijk; 30.000

handtekeningen bewijzen dat wel.

Toch zou het niet goed zijn hiervan uit te gaan en vandaar wil ik nog

eens wijzen op de grote ornithologische waarde van het Bikbergerbos en

op de eventuele gevolgen voor de vogelstand bij de aanleg van zo’n weg.

De gegevens ontleende ik aan exkursie-verslagen van de C.J.N. afdeling

Bussum en de N.J.N. afdeling Laren-Blaricum.
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Deze aantallen dateren van 1966 en het zijn de zingende vogels; wij be-

zochten het gebied een maal per week net enkele waarnemers.

Gaan wij kijken naar het aantal broedparen dan konen wij interessante

dingen tegen.

De volgende gegevens zijn alleen van de Beek, Oud Bussum en Zuiderhof

en dateren eveneens van 1966.

Deze drie gebieden zullen als de weg er komt helemaal verloren gaan i

Wat zijn er nu nog voor verdere consequenties voor de vogelstand ?

Als er een te langzame afvoer van regenwater is blijven de lager

gelegen delen langer drassiger, dit is een grote biotoopverslechtering

voor de vogels,

In het algemeen geldt als vaste wet dat naarmate een gebied meer ver-

stedelijkt, minder soorten zich kunnen handhaven, maar de blijvende

soorten in aantal toenemen, met andere woorden verlaging van de bio-

logische differentiatie treedt op.

Ook-de zangvogels eisen een bepaald territorium, wordt dit te klein,

dan verdwijnen ze.

Verder is nog van belang dat de aanleg van de weg ioan het nodige

lawaai gepaard gaat zodat dan de vogels niet tot broeden konen, De

weg door het Bikbergerbos zou juist in het voorjaar van 1971 worden

aangelegd l

Elke weg brengt verkeersslachtoffers net zich nee, uit een telling

van het R.I.V.O.N. op de wegen Zeist-Utrecht en Zeist-Driebergen

bleken de volgende vogels als slachtoffer te vollen:

houtduif, steenuil, bosuil, bonte specht, kauw, koolmees, pinpelnees,

glanskopnees, winterkoning, zanglijster, nerel, geknaagde roodstaart,

roodborst, tuinfluiter, fitis, tjiftjaf, heggenus, spreeuw, sijs, vink,

keep, huismus, patrijs, boonklever, boonpiepe ,
zwarte nus, groenling,

en grasmus.

Vooral tijdens een winter net veel sneeuw n ent het aantal verkeers-

slachtoffers toe, ondat de vogels door de honger door de schoonge-

reden weg worden aangetrokken. Sonnige vogels gaan van nature graag

op de weg zitten on nuizen te pokken (steenuilen) of insecten»
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Botsingen van vogels met het verkeer ontstaan in hoofdzaak wanneer het

verkeer harder dan 70 tot 80 km, rijdt, wat bij deze weg het geval zou

worden. Aan lagere snelheden kunnen de vogels zich vaak nog aanpassen.
Onder de vogels vallen de meeste verkeersslachtoffers van half maart tot

half augustus.

Het percentage van een vogelpopulatie, dat in een seizoen aan het verkeer

ten offer valt is voor het traject Zeist - De Bilt - Utrecht bij benade-

ring berekent voor merels op Voor merels hoeft dit niet tot verminde-

ring te leiden, voor anderen soorten kan dit wel het geval zijn.

Dan is er natuurlijk ook nog de hevige verontrusting die het verkeer net

zich meebrengt.

De geluidsoort van het verkeer wordt gekenmerkt door een zeer onregel-

matige trillingsvorn en zeer breed geluidsspectrun. Het trillinsgebied

ligt tussen 50 tot 300 Hz-(hertz) naar uitschieters tot 5000 Hz konen

voor.

De mens reageert op een teveel aan lawaai door verhoging van bloeddruk

en wijzigingen van de stofwisseling~aktiviteit,

De avifauna trekt zich over het algeneen weinig aan van het lawaai vooral

wanneer dit regelmaat vertoont.

Behalve bovengenoende punten brengt de aanleg van de weg ook nog een

grote verontreiniging van het nillieu net zich nee, ik noen in dit ver-

band de fotochenische verontreiniging, dit zijn stoffen ontstaan door

fotochenische reakties tussen stoffen die voorkonen in uitlaatgassen,

naar zelf niet schadelijk zijn, Fotochenische verontreinigingen zijn dus

in hoofdzaak afkomstig van het autoverkeer.

Door de nitreuze.dampen (onverzadigde, koolwaterstoffen) uit de uitlaat-

gassen worden onder invloed van,ultra-violette stralen van het zonlicht,
ozon en peroxyacetylnitraat (PAN) gevornd.

Schade aan.de vegetatie treedt op, wanneer ozon en PAN door de aanr

wezigheid van een inversielaag in de onderste luchtlagen blijven hangen.

Dit kan het geval zijn bij weing wind. Boven en bij de autosnelwegen

ziet neh dan een blauwe waas, dat in Amerika* als snog bekend is.

Tot slot zou ik dan nog willen noenen -de- vergiftiging van bernen door

het vele zout dat in de winter op de wegen gestrooid wordt»

Er is natuurlijk nog veel te schrijven over de verontreiniging, naar ik

hoop dot u net dit stukje iets wijzer kunt worden en dat u gaat beseffen

dat het zo niet langer door kan gaan.

Ik hoop dat deze actie voor het behoud van het Bikbergerbos niet de

laatste is geweest, want wie het streekplan bekijkt kan daar nog een

nassa enge zaken terug vinden".

Literatuur: M»F. Mörzer Bruyns: " Faunastërfte door het verkeer",

De levende Natuur 1959 pag, 73-79»

Dr» F. de Soet; " Gevolgen van een eventuele aanleg van een autosnelweg

door de Utrechtse Heuvelrug RIVON, Zeist,

Huib Strengers
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